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E M L É K E Z T E T Ő  
a z  E O Q  M N B  V á l a s z t m á n y á n a k  k i b ő v í t e t t  ü l é s é r ő l  

Időpont:  2004. április 22., 14.00−16.00  
Hely: Hotel Budapest, I. emelet, Üveg-terem 
Résztvevők: Jelenléti ív szerint (1. melléklet) 

Dr. Molnár Pál ,  az EOQ MNB elnöke a megjelentek köszöntése után jelezte, 
hogy a választmányi ülés célja a 2004. május 5-i Küldöttközgyűlés előkészítése. 
Mivel az előzetesen kiadott napirenddel kapcsolatban észrevétel nem érkezett, az 
ülés az előre kialakított napirendi pontok szerint folyik le. Napirend előtt a 
résztvevők egyperces néma felállással adóztak Dr. Bacsa György,  a 
Gyógyszeripari Szakbizottság 2004. januárjában elhunyt elnöke emlékének. 
Azután Dr. Molnár Pál  felköszöntötte Dr. Sütő  Kálmánt  75. születésnapja 
alkalmából, akit a Vezetőség javaslata alapján további 4 évre az EOQ MNB 
tiszteletbeli elnökévé választottak. 

1. Tájékoztató az EOQ szakember regisztrációjának nemzetközi és hazai 
helyzetéről 
A PRU, az európai minőségügyi szakemberek regisztrálása és tanúsítása az 
EOQ kiemelkedően legeredményesebb projektje olyannyira, hogy a kiadott 
oklevelek ellenértéke már meghaladja az éves tagdíjak összegét. A 2004. 
január 31-ig kiadott EOQ oklevelek száma túllépte a 40 ezret. Az Európai 
Bizottság elismeri ezeket az okleveleket, ami nagyban hozzájárul a 
minőségügyi szakemberek megbecsültségéhez. Az EOQ eddig 17 országot 
fogadott el az oklevelek kiadására.   
Feltétlenül említést érdemel, hogy 2003. során az auditorok száma első  ízben 
múlta felül a minőségügyi rendszermenedzserek számát, ami a következő  fő  
tényezőkre vezethető  vissza: 
─  A nagyvállalatok belső  auditorként egyre inkább csak EOQ auditorokat 

alkalmaznak. 
─  Az EOQ auditor oklevél megújításának aránya megközelíti a 100%-ot. 
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2. Beszámoló az EOQ vezető  szerveinek üléséről 
2004. tavaszán három EOQ rendezvény volt Malagában: ülést tartott a 
Szakembertanúsítási Bizottság és az EOQ Tanácsa, valamint megrendezésre 
került egy Változás-menedzsment Szeminárium is. A Tanács elbúcsúztatott 
olyan kiváló szakembereket, mint Ulf Andersson  (Svédország), Dr. Hans 
Rudolf Gygax  (Svájci Minőségügyi Szervezet) és Seán Conlan  (Excellence 
Ireland); köszöntötte ugyanakkor az új svéd, svájci és ír képviselőt.  A Tanács 
elfogadta új tagként Ciprust, a francia AFAQ-t (pénzügyileg stabil tanúsító 
szövetség) új FMO-ként (teljes jogú tagszervezet), de még nem fogadta el a 
norvég „Minőségügyi és Kockázatmenedzsment” nevű  szervezetet ugyancsak 
FMO-ként. Az ülésen közölték, hogy az EFQM nem fogadta el az EOQ 
javaslatait az együttműködésre vonatkozóan, majd tájékoztatást hallgattak meg 
a 48. Kongresszus előkészületeiről.  A 2005. évi Kongresszus helyszínéről −  
Olaszország visszalépése után −  még nincs végleges döntés: valószínűnek 
látszik azonban Törökország. A 2006. évi Kongresszus megtartását 
Svédország, a 2007. évit pedig Csehország vállalta.  
Megtörtént az EOQ vezető  tisztségviselőinek megválasztása a következő  2 
éves periódusra: az elnök Wolfgang Kaerkes  (Németország) lett.  

3. A 2003. év elszámolása és az EOQ MNB közhasznúsági jelentése 
Az EOQ MNB 2003. évi elszámolását elemezve Dr. Molnár Pál  rámutatott 
arra, hogy a tagdíjakból, a rendezvényekből és a projektekből származó 
bevételeink meghaladták a tervezettet. Az állami támogatás azonban nem érte 
el az előirányzottat, de az ígértnél kevesebb támogatást kaptunk a „Minőség és 
Megbízhatóság” című  szakfolyóiratra is. Ugyancsak a vártnál kisebb lett az 
értékpapírokból származó kamat és az árfolyamnyereség. A jelentős egyéb 
bevételek viszont elsősorban a Terminológiai Szakbizottság által összeállított 
szótár értékesítéséből származnak.  
A kiadási oldalon jellemző  a működési költségek vártnál nagyobb arányú 
növekedése. Saját becslés alapján az EOQ MNB vagyonának összértéke 2003. 
december 31-én 48,9 millió forint (a könyv szerinti érték: 44,17 M Ft.). A 
székhelyül szolgáló ingatlan becsült értéke 45 millió forintot tesz ki.  
Az EOQ MNB 2003. évi tevékenységéről készült Közhasznúsági Jelentés 
kiemeli a legfontosabb rendezvényeket (az elmúlt évben 19 központi és 
részvételi díjas rendezvény megszervezésére került sor). A tárgyévi eredmény 
révén a saját tőke 73,1 M Ft.-ról közel 74 millió forintra emelkedett. A 
Könyvvizsgálói Jelentés 80.635 eFt eszköz- ill.  forrásállománnyal, 73.923 eFt 
saját tőkével és 801 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel (nyereséggel) 
hitelesíti az EOQ MNB 2003. évi közhasznú éves beszámolóját.  
Az EOQ MNB taglétszáma az utóbbi 3 évben nem fejlődik olyan dinamikusan, 
mint azt megelőzően: a belépő  és a kilépő  egyéni, illetve jogi tagok száma 
gyakorlatilag megegyezik. A szakbizottságok tekintetében viszont örvendetes 
fejlődés tapasztalható: legtöbb taggal rendelkezik az Élelmiszer, az Oktatási és 
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Továbbképzési, valamint a Minőségügyi Rendszerek Tanúsítása és Auditálása 
(MRTA) Szakbizottság.  

01/2004 (IV.22.) VAH sz. határozat: 
A jelenlevők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az 
EOQ MNB 2003. évi elszámolását és közhasznúsági jelentését, amely 
változatlan formában kerül a Küldöttközgyűlés elé jóváhagyásra. 

4. Az EOQ MNB 2004. évi költségvetése  
Tagdíjakból 15 millió forint bevétellel számolunk, bár ezt a lemorzsolódások 
miatt nem biztos, hogy tudjuk tartani. Rendezvényekből és projektekből 35 
millió forint bevételt tervezünk. A pályázati bevételek (pl. a nemzeti tagsági 
díjakra) előirányzata részben már teljesült. A „Minőség és Megbízhatóság” 
szakfolyóirat ígért támogatási bevétele 2,5 millió forint, amit valószínűleg 
ugyanúgy nem tudunk majd elérni, mint 2003-ban (a jelenlegi szerződések 
összege ugyanis kevesebb ennél).  
A kiadási oldalon igen nagy tétel az EOQ tagsági díj és más nemzetközi 
kötelezettségek (5 M Ft.), de új számítógépeket kell vásárolni és más 
beszerzésekre is sort kell keríteni. 

02/2004 (IV.22.) VAH sz. határozat: 
A résztvevők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az 
EOQ MNB 2004. évi költségvetését.  

A szavazás eredményét Dr. Molnár Pál  a bizalom jeleként értékelte. 

5. Kitüntetési javaslatok 
Dr. Molnár Pál  a 2004. április 7-i Vezetőségi ülésen elfogadott kitüntetési 
javaslatokat a következők szerint terjesztette a Választmány elé: 
„Az EOQ MNB örökös tagja”:  Dányi István 

Gabriel Győző  

„Az EOQ MNB tiszteletbeli tagja”: Dr. Gyaraky Zoltán 
Mikó György 
Dr. Rácz Endre 
Dr. Réczei Géza 
Dr. Varga Lajos 

„Minőségért 2003”:   Dr. Dudás Ferenc 
Havellant Ferenc 
Meleg Edit 
Szy Ildikó 
Varga Sándorné 

Krämer Tamás  alapvetően egyetért a kitüntetési javaslattal, de felhívja a 
figyelmet arra, hogy a Belügyminisztérium honlapján közzétett kétoldalas 
kérdőív azt a hamis látszatot kelti az önkormányzatokban, miszerint annak 
kitöltése már önmagában biztosítja az egész CAF megvalósítását.  
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03/2004 (IV.22.) VAH sz. határozat: 
Az előterjesztett kitüntetési javaslatokat a jelenlevők ellenszavazat nélkül, 4 
tartózkodás mellett jóváhagyták. 

6. A 2004. évi Küldöttközgyűlés és a választás előkészületei 
Az EOQ MNB Küldöttközgyűlése 2004. május 5-én 13.30 órai kezdettel a 
MTESZ Székház I. emeleti Színháztermében (Budapest V., Kossuth Lajos tér 
6−8.) kerül megrendezésre. A küldöttek kiértesítése megtörtént. A 2004. évi 
Küldöttközgyűlés a választások miatt kiemelt jelentőséggel bír.  
Javaslatok a Küldöttközgyűlés tisztviselőire: 
Jegyzőkönyv vezetők:  Gabriel Győző ,  Várkonyi Gábor  
Jegyzőkönyv hitelesítők:  Dr. Balogh Albert ,  Gyaraky Zoltán  
Mandátumvizsgáló Bizottság:  Mikó György  elnök, Dr. Nándorfi Gyuláné  és 

Molnár Ingrid tagok 
Jelölő  Bizottság: Dr. Réczei Géza  elnök, Dr. Erdős Zoltán  és 

Szegedi Erzsébet  tagok.  
Szavazatszámláló Bizottság: Dr. Boross Ferenc  elnök, Nagy Lajosné  és Dr. 

Szigeti Tamás tagok 

04/2004 (IV.22.) VAH sz. határozat: 
A Küldöttközgyűlés tisztségviselőire tett javaslatot a jelenlevők egyhangúlag, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatták. 
Dr. Molnár Pál  hangsúlyozta, hogy az idei választásokat a demokratizmus, a 
stabilitás, a fiatalítás és a folyamatos megújítás jellemezze. A fiatalítás még 
nem halad elég erőteljesen. A Jelölő  Bizottság a szavazólapokat 2004. május 
3-án véglegesíti. Az eddigi szokástól eltérően a szakbizottságok 2004. 
december 31-ig bonyolítják le a választást, tehát az EOQ MNB vezető  
szerveinek megválasztását követően (nem azelőtt). A fiatalítás jegyében 
kívánatos, hogy több 30 év körüli fiatal minőségügyi szakember kerüljön a 
szakbizottsági tisztviselők sorába. A Tanácsadó Testület 2005. március 31-ig 
kap felkérést.  

7. A szakbizottsági munka értékelése 
Dr. Molnár Pál kiemelte, hogy az éves jelentéseket túlnyomórészt időben és a 
korábbiaknál jobb minőségben kaptuk meg, majd az alábbi négy szakbizottság 
munkáját emelte ki: 

a) Élelmiszer Szakbizottság, 
b) EFQM és Szakértői Szakbizottság, 
c) Informatikai Szakbizottság, 
d) Terminológiai Szakbizottság. 

8. Egyebek 
a) Az EOQ MNB elnyerte a KKV-pályázatot, ami 6 tanfolyam 

megszervezésére ad lehetőséget: 2 Budapesten, a többi vidéken lesz. 
b) Az idei első  szintentartó tanfolyamot 2004. április 5-én és 6-án az 

átlagosnál kevesebb számú résztvevővel tartottuk meg. 
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c) A háromnapos Általános Minőségügyi Tanfolyam igen jól sikerült: a 22 
résztvevő  fele köztisztviselő  volt. 

d) Az Élelmiszer Szakbizottságon belül 2004. május 19-én hozzuk létre a 
Hagyományos Élelmiszerek Munkacsoportot (vezetőjelölt: Pallóné dr. 
Kísérdi Imola  (FVM), a titkárjelölt pedig Farnadi Éva).  

05/2004 (IV.22.) VAH sz. határozat: 
A jelenlevők egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadják az új 
munkacsoport létrehozását az Élelmiszer Szakbizottságon belül. 
Földesi Tamás  felhívta a figyelmet arra, hogy e határozatnak üzenet értéke 
van: kerüljük a külön szakbizottságok megalapítását, viszont saját hatáskörben 
minden szakbizottság létrehozhatja a szükségesnek vélt munkacsoportokat.  

e) „Az új Élelmiszertörvényből és rendeletekből adódó feladatok” címmel 
2004. május 19-én egész napos szakmai rendezvényre kerül sor a 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Színháztermében. 

f) A TOP POINT 2004. szeptemberében kiállítás sorozatot rendez, amelyen 
az EOQ MNB két félnapos konferenciával, 5−5 előadás megtartásával 
vesz részt. 

g) Dr. Bacsa György elhunytát követően Berényi Vilmos,  a Pannonpharma 
Kft. több nyelven beszélő ,  fiatal szakembere a jelölt a Gyógyszeripari 
Szakbizottság elnöki tisztére és ezt támogatja munkáltatója is. Dr. 
Répási János  a társelnök- és Zalán Györgyné a titkárjelölt. 

06/2004 (IV.22.) VAH sz. határozat: 
A jelenlevők egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértenek 
Berényi Vilmos elnökjelöltként való előterjesztésével. 

h) Az EOQ MNB tevékenyen részt vett benne és támogatta az „Európai 
Identitás Kulturális Karavánja” című  nemzetközi programot, amely 2004. 
április 6-án és 7-én érintette Budapestet.  

07/2004 (IV.22.) VAH sz. határozat: 
A Választmány jóváhagyta a Vezetőség döntését, amely szerint az EOQ MNB 
100.000,- Ft összeggel támogatja a fenti nemzetközi rendezvényt. 
Az ülés végén röviden bemutatkozott Balázs Ildikó ,  Berényi Vilmos,  Kókai 
Zoltán  és Meleg Edit  fiatal minőségügyi szakember. 

Budapest, 2004. május 2.  

Készítette:  Várkonyi Gábor 
 ügyvezető  titkár 

 

 
Jóváhagyta: Dr. Molnár Pál 
 elnök 


